
Nieuwskrant Middelharnis mei/juni 2020 HEDO/BSO 

Ureninzet pedagogisch beleidsmedewerkers / coach 

Sinds vorig jaar werkt Het Kinderpaleis met een pedagogisch beleidsmedewerker / coach. Iemand die verantwoorde-
lijk is voor het maken van beleid en de concrete vertaling hiervan naar de werkvloer. Ook bewaakt zij de pedagogi-
sche kwaliteit door de pedagogisch medewerkers te coachen, te ondersteunen en te adviseren.                               
Binnen Het Kinderpaleis is er gekozen voor een combinatiefunctie.                                                                                    
Voor deze functie wordt er elk jaar, door middel van een rekentool, bepaalt hoeveel wettelijk minimaal verplichten 
uren aan een pedagogisch beleidsmedewerker / coach moet worden ingezet in de kinderopvang. 

Graag informeren wij u hoe dit per locatie eruit komt te zien, voor 2020.                                                                           
Ureninzet coach (totaal 266 uur):                                                                                                                                                  
Locatie Oude-Tonge                                                                                                                                                                              
Individueel:  Groep:  Team:  Totaal:                                                                            
36 uur  36 uur  24 uur  97 uur                                                                     
Locatie Middelharnis                                                                                                                                                                    
Individueel:  Groep:  Team:  Totaal:                                                                            
48 uur  36 uur  24 uur  108 uur                                                                   
Locatie Bruinisse                                                                                                                                                                               
Individueel:  Groep:  Team:  Totaal:                                                                            
17 uur  27 uur  18 uur  62 uur                                                                                                                                                                                                                                                                      

Individueel: Elke pedagogisch medewerker wordt één à twee keer per jaar gefilmd; hierop wordt gereflecteerd en er 
worden persoonlijke leerdoelen opgesteld.                                                                                                                             
Groep: De coach draait mee op de groep, observeert.                                                                                                          
Team: De coach sluit aan bij werkbespreking, om het geobserveerde om te zetten in een actieplan voor de groep.  

Ureninzet beleidsmedewerker (totaal 250 uur):                                                                                                                          
De beleidsmedewerker heeft per kindercentrum 50 uur in te zetten:                                                                                 
Dagopvang Middelharnis                                                                                                                                                                   
BSO Sommelsdijk                                                                                                                                                                           
Dagopvang en BSO Oude-Tonge                                                                                                                                              
Peuteropvang Oude-Tonge                                                                                                                                                      
Dagopvang en BSO Bruinisse                                                            

Deze uren worden o.a. besteedt aan het bijstellen en opstellen van beleidstukken/protocollen, het ontwikkelen van 
een scholingsplan, het bieden van supervisie aan de VVE-coaches en het volgen van de wet- en regelgeving.  

Verjaardagen              

Hidde  3 mei  4jaar 
Emma  6 mei 4jaar 
Daaf  7 mei  4jaar 
Cian  8 mei  3jaar 
Raff  14 mei 2jaar 
Nova v D 20 mei 4jaar 
Zef  20 mei 1jaar 
Kai  22 mei  2jaar 
Marit  26 mei 4jaar 
Naud  3 juni  3jaar 
Carola  5 juni  24jaar 
Ezra  7 juni  4jaar 
Benthe  9 juni  3jaar 
Wiktoria  20 juni  4jaar 
Ali   26 juni  2jaar 
Ali   26 juni  4jaar 
Kaj  26 juni 2jaar 
 

 
  
    Allemaal een fijne  verjaardag!

   

                                 Wist u dat  
Hidde, Emma, Marit en Wiktoria naar de basisschool gaan. 
we gaan jullie heel erg missen. 
Vik en Zoë onze nieuwe guppies zijn. 
Avery heel goed kan kloslopen. 
Naud heel de dag lekker aan het kletsen is. 
Het nu even allemaal anders gaat op de bso . 
Wij op de bso  druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het thema 
Natuur avontuur . 
Bjorn de glijbaan bij de peuters helemaal geweldig vindt. 
Dean,Aron,Hannah en Lizzy  onze nieuwste elfjes zijn. 
Raff, Kai, Ali en Kaj bijna 2 jaar worden en dan alweer overgaan naar 
de peutergroep. 
Vera, Jolein en Bram het niet erg vinden dat wij nu op de peutergroep 
spelen met zijn allen. 
Jack en Jayden gezellige kletskousjes zijn. 
Nova, Daaf ,Ezra en Ali alweer bijna 4 jaar worden en de dwergen gaan 
verlaten snik snik. 
Wij alle kinderen heel erg missen en dit niet vaak genoeg kunnen 
zeggen. 
Wij het ´kletsen´ met de papa´s en mama´s missen. 
Wij daarom ook blij zijn dat wij 11 mei weer open gaan. 
Wij druk bezig zijn  geweest met activiteiten verzinnen voor jullie om 
thuis te doen. 
Puk ook druk bezig is met activiteiten voor jullie aan het bedenken . 
Puk ook vaak filmpjes en foto´s plaatst zodat jullie toch op de hoogte 
blijven. 
 
Als laatste:  
Wij het erg leuk zouden vinden als er een paar kinderen een filmpje 
of foto sturen hoe het met de activiteiten of  (t)huiswerk gaat.  
Jullie dit kunnen mailen naar info@kinderopvang-
hetkinderpaleis.nl of op de pagina van facebook zetten.  
 
Lieve groetjes van ons allemaal! 

     Nieuws 
 

Vanaf 11 mei zal de naschoolse-opvang weer in de 
Staver plaats gaan vinden. 
In april is er gestart met de bouw van nieuwe gymza-
len aan de achterkant van de Staver. Wij kunnen nog 
wel gebruik blijven maken van de voorste gymzalen. 
Voor het buiten spelen kunnen we deze periode geen 
gebruik maken van het grasveld aan de achterkant, 
omdat dit als bouwdepot wordt gebruikt. 
Als alternatief hebben we aan de zijkant bij het prieel 
een ruimte waar we buiten kunnen spelen. We zullen 
ook zoveel mogelijk van speeltuintjes in de buurt 
gebruik gaan maken. 
Er is aangegeven dat de bouw zeker tot september 
zal gaan duren. 
 
Wij zijn blij dat we vanaf 11 mei weer voor alle kin-
deren opvang mogen gaan bieden. Wij zijn druk bezig 
met een protocol op te stellen. Hoe dit er allemaal uit 
gaat zien, zal zo spoedig mogelijk via de mail aan u 
gecommuniceerd worden. 
 
Heeft u in uw ouderportaal al gekeken of het BSN 
nummer en de geboortedatum van u en uw partner 
zijn ingevuld. Zo niet dan willen wij u vragen dit zo 
spoedig mogelijk te doen. Dit kan niet via de app op 
uw telefoon, maar alleen via de computer.  

 

   

            Verjaardagen Bso  

1-5        Daniël         5 jaar 
2-5        Eke              5 jaar 
2-5        Dominic      8 jaar 
5-5        Hidde P       7 jaar 
12-5      Lieke W      6 jaar 
16-5      Janna         10 jaar 
21-5      Thijs     7 jaar 
1-6        Britt B         9 jaar 
2-6         Amelia        7 jaar 
2-6         Ward           5 jaar 
4-6         Ruchama   11 jaar 
7-6         Merel R       5 jaar 
9-6         Mik              5 jaar 
10-6       Faith           10 jaar 
22-6       Timo            8 jaar 
23-6       Samuel      10 jaar 
26-6       Giselle         5 jaar 
26-6       Walter         7 jaar 
26-6        Lucas L        8 jaar 
28-6        Puck J        10 jaar 
 

         Allemaal een  fijne verjaardag! 
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